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Şehir meclisi dün toplandı 
Beş senelik imar proğramı tetkik ve kabul edlidi 

Bu proğram için 276 bin lira sarfedilecektir -
Şehir meclisi dün akşam; etüd projesi, yeniden pazar 

ikinci reisi vekili Ömer Ay yerleri tesisi, Cumhuriyet mey-
Aydmın reisliğinde toplanmış danının imarı, çay kenarındaki 
ve eski zabıt okunarak ruzna- sedlerin islihı ve icab eden 
ınedeki maddelerin konuşul- yerlere yeni sedler ilavesi, 
ınasına geçilmiştir. süt çocuğu muayene ve müşa-

Bu toplantıda belediyenin \'ere evi binası, yeniden bir 
be~ senelik imar proğramı ü- belediye binasmm inşası ve 
zerinde konuşulmuş, belediye bolvarlara parke diişenmesidir. 
reısı afiz Karabudak proğ- Bu işler için beş senede 
ramın ana hatları üzerinde belediye büdcesinden ikiyüz 
meclise izahat vermiştir. yetmiş alta bin lira sarf edile-

Beş senelik imar proğra.-Y.--::.oıııliıııl1·,..•·ıı:ııii· ... 
mının çerçivesi içine giren Bu imar proğramı ittifakla 
işler şunlardır : kabul · edilerek ruznamenin 

Aydm şehrinin su tesisatı, diğer maddeleri konuşulmuş 

elektrik tesisatının geoişletil- ve banm suları için bir tarife 
mes;, asri mezarlık, buz fab- yapılması hakkındaki teklif 
rikası ve soğuk bava depo- bütçesi ve muvazeneyi maliye 
ları , ebrin ağaçlandırılması. encümenine havale edilerek 
tes\ i~ ei tur abiye, kanalizasyon toplantıya nihayet verilmiştir. 

~~~~~~-·.;;;._~~~~~~~-

Süvari subay/arımı- Hatay intihabatı 
zın ın1111aff akigeti 

Ekibimiz ikinci 
gelmiştir 

is 21 ( A. A. ) - Niste 
yap~lan uluslar arası birincilik 
müsabakalarıoda Türk Ekibi 
saniye fak kile ikinci gelmiş 

ve fakat puvan hesabile birin 
ci ile berabere kalmıştır. 

Ankara 21 - Süvari eki
bimiz Nisde yapılan müsaba
kalarda saniye farkile ikinci 
olmuştur. 

~·~ 

Kanunu meriyete 
girdi 

Beyrut 21 - Fransanıo Su
riye fevkalade komiseri Kont 
De'Matele bugün Hatayda 
Hatay intihabat kanununu 
meriyete girdiğini bildiren bir 
emirname neşretmiştir. Kanun 
doksan beş maddeliktir. 

Filistinde anket yapılıyor 
Anket heyeti Kudüse 

geldi 
Kudüs 21 [A. A.) - Filis

tindeki hadiseler dolayısile 
Filistin meselesi hakkında bir 
anket yapmağa memur edilen 

İlbayımızın 
rahatsızlığı 

İbayımız Ôzdemir Günday 
hasta olduğundan dün ve ev
velki glln çıkamamışlardır. 

Sayın ilbayımıza geçmiş ol
sun der; acil şifalar dileriz. 

Belediye encümeni 
toplandı 

Belediye encümeni öğleden 
sonra reis Nafiz Karabudağın 
başkanlığında toplanmıştır. 

• Habeş 
İmparatoruda 

Milletler Cemiyetine bir 
mümessil gönderecek 

Cenevre 21 - Eski Habeş 
imparatoru Haile aelasiye mil 

letler cemiyeti Genlesekreterine 
bir mektup göndererek kon
seyin 9 Mayıs toplantısına bir 
mümessil göndereceğini bil
dirmiştir. 

Milletler cemiyeti 
umumi katibi 
Londraya gidiyor 

Londra 21 - Deyli Telgraf 
gazetesi Cenevre muhabirin
den: 

Milletler Cemiyeti genel 
sekreteri yakanda Londraya 
gidecektir. 

Bu Ryahatio sebebi konse
yin önümüzdki toplantısı ruz
namesine konacak olan Ha
beş meselesi hakkında İngiliz 
hariciye nazırile görüşmek
tir. --·-

Üçok takımı 
Şehrimize geliyor 

Mendresspor kulübünün lik
lerden çekildiğini evelce yaz
mıştık. 
Fikstür mucibince bu hafta 

Mendressporla karşılaşması 
mukarrer olan Aydınspor ku-
lübü bu çekilme karşısında 
bu haftayı maçsız geçirmemek 
için İzmir bölgesinin birincisi 
olan Üçok · takımını bir maç 
yapmak için Aydına davet 
etmiştir. 

'Aydın sporun yaptığı bu 
teklifin Üçok klübü tarafın
dan kabul edildiği ve iki klüp 
arasında mali şartlar üzerinde 
muhabereler yapılmakta oldu
ğunu haber aldık. 
Eğer bu hususta bir anlaşma 

yapılrsa bu pazar günü Aydın 
sahasında çok ciddi ve heye
canlı bir futbol maçı aeyret
meğe muvaffak olacağız. 

Üç ok takımı Aydınlılarca 
tamnmış bir takımdır. 

Adının Albn ordu olduğu 
zamanlarda 935 yılı gurup birin

ciliklerine iştirak için buraya 
gelmit ve ondan sonrada 936 
Nisanında yine Aydında bölge 
muhtelitimizle bir maç yap
mıştı. 

Sait, Adil gibi türkiye mil
li takımında yer almış ve mü 
teaddit beynelmilel temaslar
da oynamıf çok kıymetli 
elemanlara malik olan bu 
takımla Aydın çocuklarımn 
yıapacakları maç Aydınsporu 
ve futbolu için bir çok kazanç 
lar temin edecektir. 

Aydınsporun bu teşebbüsünü 
takdirle karşlanz. -···-Romanın kuruluşu-

nun yıldlJnünıil 
edilen bir lngiliz heyeti kuqü- Kont Ciyano Sovyet ve Leh 
se gelmiıtir. 

Roma 21 - Roma ıehrinin 
kuruluşunun iki bin alh yüz 
boksan birinci yıldönümü bü
tün İtalyada merasimle kutlu
la.omışbr. 
• • 

Halkvi k6fUi: 

Bugtin: 

1 - Saat 17 de Köycü
lük şubesi komitesi top
lanacaktır. 

'1 - S-t 17 •de Çocuk 
balo komitesi toplantısı 
"Udır. 

3 - Saat 20 de Yayın 
fQbeai komitesi taplana-. 
Qkts. 

• - S..t 20 ele lap. il 
li-. tlİI deni Yuciar. 

-==:::::===========:::il:. 

Berline ilk inen Londraya gidecek anlaşması 
Roma 21 - Gezeteler ha- Moskova 20 - Sovyetler 

Motorsuz tayyare riciye nazırı kont Ciyanonun Birliği ve Polonya bükfımetle-
Berlin 21 - Loha tayyare mayıs ayının haftasında Lon- ri arasında konsolosluklar ib-

mektebi direktörü yelkenli bir draya gideceğini yazmakta- dası hakkında bir anlqma 
tayyare ile bet saat yirmi allı ' dırlar. yapılmıştır. 
~~b~ RkRn b~ k~ ~~H~a~y=a=u=~=.=.=.ı~a=3~====~~=~========= 
metro katederek Bertin tay-
yare meydanına inmi,tir. Dedimki, dediler lıi I 

Bertin tayyare meydanına 

Hk olarak böyle bir motorsuz 
tayyare inmi,tir. 
Bir Fransız tayya-
resi parçalandı beş 
kifi IJltlli 

Liyoa 20 - Liyon tayyare 
karargilu.daa hav•lanaa bir 
bomı.nlma• J tayyaresi dlfe· 
rek parçalaam.,tar. R'll&kiple
rinden bq kiti 6lmi9tilr. 

.. ... 
Dedilerki : 

- Haberin var mı, An
kara maçında Viyanalılara 

yenildiğimiz halde sizin gaze-
te akıini yazıyor. 

- Olabilir, diye cevap ver
dim.. ıuar ettiler : 

- istihbarat aienbalarmız 
ve vautalannamn · cidtlea bay-
r••IJIZ 1 •• 

- O da olabilir, 

- Tekerrür eden bu gibi 
yanlış haberler, nataridiltkati 
celbeclecek Yaziyete girdi .. 

- O da olabilir. 
- Fakat tuhaf oluyor de-

iil mi? 
- Nedir tuhaf olan, 
- Y ot9* si,.tt, kımare 

beyar .W.ek 
- Yine olatllllt. 

.o...., 2 wı .. ,tMa -
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ŞEHiRDEN GÖRÜNÜŞLER SERiSi: 3 

23 Nisan ve Cumhuriyet okulu 

Günlerdir farkındayız.. Şe
hirde, bilhassa küçllkler ara• 
sında olmak üzere bir kaynaş· 
ma var. 

Hergün minik ellerinde 
renkli kumaşlar veya buna 
benzer tezyin işlerinde kulla
nılan ufak tefek şeyler gör· 
düğüm küçükleri okullarına 
doğru her günkünden biraz 
daha canlı ve daha çok ne
şeli, gider görüyorum. 

Hayalimde bizim, küçüklil
ğümüzde ramazandan sonra 
gelen şeker bayramına hazır
lamşlanmız canlanayor. Onlar 
ne hararetli hazırlanış ve 
bayramı karşılayışlardı ? 

Bundan 20 yıl evvlki nesil, 
şeker bayramına ve onu iki 
ay on gün sonra takibeden 
kurban bayramına hazırlanır· 

ken içinde uhrevi ve adeta 
mistik hisler duyar, o bu hia
ler altmda mahzun ve esra
rengiz görünürdiı. Bayram 
sabahı, şafakla beraber mina
reden müezzinin ( Allah bü
yüktür ) le söze başlaması da, 
bu mistik alemi büsbütün hu
şua, tevekküle ve hatta tees
süre sürüklemeğe belli başlı 

bir amil olurdu. Zaman geç
tikçe yavaş yavaş yerini milli 
bayramlara terkeden dini bay
ramlar artık bugün mevkiini 
büsbütün ona terketmiş bu
lunuyor. Ve bugünkü nesil, 
içinde, ruhunun derinlerinde, 

bizim evvelce duyduğumuz ağır 
ve ezici huşu ve tevekkül ye
rine ürpertici ve coşturucu 

milli bir gurur duyuyor ve 
öylece yetiştiriliyor. .. 

Bugünkü neslin, içinde bu
lunduğu bahtiyarlığı gıpta ile 
de olsa yakından seyretmek 
iştiyakile yolum üzerinde bu
lunan ( Cumhuriyet okuluna ) 
dalıyorum. Her köşesi temiz 
bir talebe neşesinin temiz 
çağbklarile dolan mektep bah
çeai bugün her günkünden 
daha canlı daha vakur daha 
hareketli göriinOyor. 

Mektebin koridorlan, öğ
retmenler odaaının önü küme 
küme alikah çocuklarla dolu ... 

Her küçiik göğüste büyük 
ve tatlı bir heyecan, her te
miz yüzde ciddi bir tebesaiim, 
her temiz gözde tatla ve ali
kah bir parlayaş var .. 

Açık bulunan kapıyı vurmı
ya lüzum kalmıyor. Başöğret
men Mümtaz Mıhçı her za
manki samimi otoritesile kar-
ııbyor: , 
~ BoyrU®Z, Hoş geldiniz .. 
GÖsterilen yere oturara.k 

teşekkilr ediyoJ"Uqı • . 
Ort• y~rde.ki. m~ıada \üyük 

Eanr Demiray 
masraflann mahauln olduğu 
görülen t&ller, kumaılar ve sa
ireler ... 

Bayan CSğretmenler titiz ve 
acul hareketlerle yavrularını 

iki gün sonraki milli güne tık 
ve orijinal yetiştirebilmek için 
uğraşmaktan, gelip gidenin 
farkında bile değiller sanki .. 

Onlan, talebelerini hazır
lamaktan duydukları gurur ve 
zevkin kudsiyetine bağışlamak 
ayrı bir büyuklük oluyor. 

Mümtaz Mıhçı yanıma otu
J*rak anlatıyor : 

-23 Nisana hazırlanıyoruz .. 
bu arada mekteplerin toplu 
ve münferit müsamerelerinin 
de yabancısı değiliz.. ve ola
mayız .. 

Gülüşüyoruz .. 
Bu aralık onun, ayağa kal

karak masanın bir ucunda· 
duran gramofona yaklaıbğını 
görüyorum.. Hayret,. 

" Acaba diyorum bu kadar 
iş arasında öğretmenler eğ

lenceyede vakıt bulabiliyor
lar mı ? ,, 

Güzel bir vals kulakları 
okşıyor.. Ve bunu ikinci bir 
hayretim takip ediyor : 

Orta yerde iki küçük tale
be bir kelebek hafifliğile dön
miye başlamaz mı ? 

Baş öğretmen fikirlerimde 
ne kadar aldanmış olduğumu 
ima edecek olmalı ki gözleri
me bakıyordu. Bu bakışlarla 
sanki bana : 

- Bak Bay muharrir, biz 
gramofonu kendimiz için de
ğil, küçüklerimizin böyle gün
lerde olsun bedii ve içtimai 
zevklerinin neşvünemasına yar 
dım için bulur buşururuz de
mek istiyordu. 
ben bu takdire değer livba 
karşısında hayran kalmtttım. 
Mümtaz Mıhçı tekrar yerine 
oturarak söze başladı: 
- Güzel fey dedi .. Talebeleri
miz böyle günlerde kabiliyet 
ve istidatlarını tezahüre zemin 
bulmuş oluyor. Ve biz, küçük
lerimizin buldukları bu imkan 
ve zemin içersinde kabiliyet-
lerini ortaya dökmelerinden 
bilseniz ayle haz duyuyoruz kil 

Vals bitmiş, küçiikler tak
dirkar bakıtlardan duyduklan 
gururla büyük insanlara has 
bir eda ile yerlerine oturmuş
lardı. Onlan başka bir miizik
le diğer bir çift takibetti. 

Yemek paydosu bitm~, 
mektebin kampanası küçük 
yaramazları ciddiyele ıllkiita 
davet etmişti .. 

Okulun çığlıkla dolan neşeye 
boğulan korid~rları, bir anda 1 
derin bir sessizliğe ulaşmışb .• 
Bu hal, talebenin ders saatini 
eğlence saatinden tefrik ede- 1 

Orijinal bir cemiyet ! 
Dün bir gazetede okudum. 
İngiltere de bir ( Fare mu

hibleri cemiyeti ) kurulmuş. 
Bu cemiyet giinden güne bü
yüyormuş. 

Bugün cemiyetin bir fare 
çiftliği varmış ve bu çiftlikte 
muhtelif cinsten otuz beş bin 
fare besleniyormuş. 
Dünyanın en iğrenç ve en 

muzır mahlüklarından biri olan 
bu hayvan ayni zamanda be
reketi tenasülede maliktir. 
Bu günün otuz beş bin fare

si gelecek yılın üç buçuk mil 
yon faresi demektir. Ve bu ; 
insana alıştırılan hayvanları ; 
çıftliğin doyuramıyacağı gü
nün de gelmesi o kadar uzak 
değildir. 

O vakit acaba ne olacak ? 
Civar köylere, çiftliklere, 

hatti kasaba ve şehirlere sii
rüler halinde saldıracak bu 
muzir yarabkların yapacakla
rı tahribata nasıl önliyebile
celHer? 

Dedimki, dedi/erki! 
(Baştarafı lnci sahifede) 

Ve benden " olabilir ,, den 
başka cevap alamayınca yü
rüdü, gittiler ... 

* .... 
Dün bu arkadaşlara rast 

geldim,. 
- Ankara da yenilmiş de

ğil, yenmişiz, haberiniz var mı? 
- Ya öyle imiş ... 
- " Aydm ,, ın istihbaratı 

yanlış değil, doğru imiş ... 
- Öyle imiş! 
- Demek ki, kolay ve ça-

buk hüküm vermek doğru de
w ·1 . ' gı mış ... 

- Doğru değilmiş ya ! .. 
- Bu hükmü siz vermişti-

niz .. O halde bu "doğru ol
mıyan şeyi ,, siz yaptınaz ! 

. . . . . . 
- Cevap vermediniz ? .. 

- Cevap vermemekte hak
lısınız ve sizi takdir ederim .. 
Bazı adamlar vardırki, buna 
rağmen, yani hataları yüzle
rine vurulduğu halde, arsız 
bir pitkinlikle işi moğaletaya 
boğarlar .. , Çok şükürki, onlar
dan değilsiniz !. .. 

GONCO 

cek kabiliyette yetiştirilmiş 
olmasının canlı bir ifadesiydi. 

Be burada, bu çatı albnda 
hür neslin hür çocuklarını tam 
bir ideal nümunesi olmaia 
namzet görmekle bir ucu dün
de kalan ömrOme yanmış ol
dum. gıpta ve hayretle sey
rettiğim küçiikleri, değerli ter
biyecilerile bat bafa bırakbm .• 
Ne mutlu onlara ki yetiftir
mesini' biliyorlar 've n~ mutlu' 
onlara ki yetişiyorlar.. ' . . 

-Bizim Aydın gazetesini ve 
bittabi benim bu yazılarımı 
hiç okumıyacaklarını ';ok iyi 
bilmekle beraber onlara aci
zane şöyle bir tavsiyede bu
bulunuyorum. 

Bu çiftliğin civarındaki yer
lerin sakinleri ileride zuhuru 

kaviyyen muhtemel böyle bir 
fare istilasına karşı ilk tedbir 
olmak üzere hemen şimdiden 
bir (kedi muhibleri ) cemiyeti 
ve bir de kedi çiftliğı kurmalı ... 

Ara sıra aç bırakılacak ke
dilerin civardaki bu fare çift-

liğini keşfetmemeleri imkan
sızdır. 

Böylelikle bu çiftliğin hem 
çok çabuk büyümesine, hem

de ileride bir fare hücumuna 

uğramak ihtimaline sed çekil
miş olur. 

Amma; bu halin iki cemiyet 

ve iki çiftlik arasını dehşetli 

açacağı muhakkak isede bü
tün açıklıklara, muarazalara 

müzakereler ve anlaşmalarla 
çare bulanlar bu işi de bir 
komisyona havale ederek pa
muk ipliğine bağlamak çare-

sini bulurlar. 
Yaşadıkça daha neler du

yacağız bakalım. 
V. H. 

Hitler 49 yaşına 
• • 

gırıyor 

Berlin 20 - Hitlerin do
ğumunun 49 uncu yıldönü

nü münasebetile tertip edilen 

şenlikler dün gece başlam ış

tır. 

Bir çok şehirlerde gençler 

Hitlere karşı bağlılıklarını and 

içerek izhar etmişlerdir. 
-+------

Fransız - ltalgan 
münasebatı 

Paris 20-Gazeteleri Fran

sız - italyan müzakerelerile 
meşgul etmektedir. 

Piti Parizyen gazetesi; 

bunda iki yol olduğunu kay
dederek ya Hitlerin 'romayı 

ziyaretinden evvel Romaya 
bir büyük elçi tayin etmek 
veya Hitlerin ziyaretinin so

nunu beklemek lizım, diyor. 

Filistin de 
iki lngili~ neferi 

öldürüldü 
Hayfa 20 --' iki lngiliz ne

feri su · almağa gittikleri .ara 
da silibla arapların kurdukla
rı pusuya d&te~ek itllf edil-
miflerdir. • · 
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Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi \ 
İzmir. ticaret ve zahire borsasında 13-19/4/38 tarihlerinde satal

mış olan ticaret eşyasmın cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
fiatlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

1 

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai Azami 

5 50 6 25 
3 8125 4 00 
5 25 5 25 

Buğday 5101 
Arpa 2171 
Mısır darı 92 
Nohut 284 

Çavdar 777 
Susam 258 

Kepek 12188 
Pamuk 1556 

Pamuk çekirdeği 10500 
Muhtelif palamut 1667 
Zeytinyağı 30000 
İncir 23 

BUGDAY: 
Son ve geçen lıafta buğday 

fiatları arasında yazılmağa 

değer bir değişiklik yoktur. 
Fiatlar aşağı yukarı geçen 
haftaki seyiyesinde kalmış ve 
muamelat normal bir şekilde 
cereyan etmiştir. Fiatlarda 
bugün için istikrar görülmek
tedir. 

ARPA: 
Arpa işleri geçen haftaya 

nisbetle bu hafta fazlaca ol
muş isede fiatlarda gevşek
lik mevsime atfedilmektedir, 
Piyasada .talep vardır. 

MISIRDARI: 
Piyasa vaziyeti geçen haf

takinin aynıdır. Piyasaya ge
len mallar müşteri bulmakta 
ise de 5,25 kuruştan fazla 
fiatla satılmamıştır. Piyasa 
sağlamdır. 

NOHUT: 
Hafta satışı geçen hafta 

olduğu gibi tamamen yerli 
ihtiyaçlara münhasırdır. Fiat
larda bir hafta evvelkine nıs
betle değişiklik yoktur. 

ÇAVDAR: 
Piyasa istikrarda olup alıcı 

da vardır. 

SUSAM: 
Piyasada yegane alıcıları 

şimdilik helvacılar teşkil et
mektedir. İhracat için kuvvetli 
iş yoktur. Piyasa gevşektir. 

KEPEK: 
Kepek işleri yerli ihtiyaçlar 

için yapılmaktadır. İhracat 
için iş yoktur . 

PAMUK: 
Son hafta içinde pamuk pi

yasası geçen haftaya nisbetle 

biraz daha hararetli ve işlek 
geçmiştir. Fiatlar bilhassa va
deli mallarda bir kuruş kadar 
tereffü göstermiştir. 

Son hafta satılan pamukla
rın dörtte üçü nisbetinde ih
racatçilar tarafından kısmı 

ıtıiihimmi hazır olarak müba
Yaatı ehemmiyetsizdir. Piyasa 
sağlam ve tereffüe meyyaldir. 

PAMUK ÇEKİRDEGİ: 
!Piyasa vaziyetinde geçen 

haftaya nisbetle tebeddül yok
tur. 

\, ... . ' ... /~ ... 

Çuval 

" 
" 
" 

6 75 6 375 

" 
" 

4 75 
15 50 

Kilo 3 50 
Balya 28 00 

Kilo 
Kental 
Kilo 

2 60 
270 00 
32 75 
4 50 Çuval 

PALAMUT: 

4 75 
15 50 

3 50 
38 00 

2 60 
520 00 
33 00 
4 50 

Son hafta palamut işleri bi
raz gevşek geçmekle beraber 
fiatlarda katiyeu değişikH.k 
olmamış ve vaziyet eski istik
rarı muhafaza etmekte bulun
muştur. Piyasa sağlamdır. 

ZEYTİNY AGI: 

İhracat için geniş mikyasta 
iş yapılmamakta olması yüzün
den piyasada hararet ve fa-
;,;liyet görünmemektedir. Fiat
larda geç.en haftalardan beli· 

ren istikrar hala kendini mu
hafaza etmektedir. 

İNCİR HURDASI : 
Mevsimi geçmiş olduğundan 

incir işi olmamaktadır. Hurda 
üzerine yapılan küçük işlerde 

piyasa teşkil edecek mahiyet
te olmamakla beraber hurda 

fiatları 4.5-4~75 kuruş arasın
da temevvüc eylemektedir. 

UMUMi VAZİYET : 
Zahire işleri mevsim icabı 

kuvetsizdir. Sair eşya muame 

leleri ise yine mevsime naza
ran normal denecek bir vazi
yettedir. Şayanı kayd fevkal
adelik yoktur. 

Aydın Vilayeti 
daimi encümeninden 

1 - Aydın - Çine yolunun 
O 675 - 3 967 kilomet
releri arasında 8033 lira 38 
kuruş keşif bedelli esaslı şose 
tamiratı 18141338 tarihinden 
itibaren açık eksiltmeye çıka
rılmışbr. 

2 - Şartname; keşif; met
raj, resim vesair evrak Ay-

dm Nafia' müdürlüğünden be
delsiz almabilir. 

3 - Eksiltme 9151938 Pa
zartesi günü saat 16 da Ay
dın vilayeti daimi encümeni 
salonunda yapılacakbr. 

4 - Muvakkat teminat mik
tarı 603 liradır. 

5 - isteklilerin teminat 
mektupları; ehliyeti fenniye 
ve ticaret odası vesikalarile 
üçüncü maddede yazılı gün 
ve saatte encümen salonunda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

21 26 30 6 (452) 

~ . 

= 
Romanyada demir 
Muhafız teşkilatının 
Evrakı tetkik 
Ediliyor 

Bükreş 20 - 12 nisanda 
bütün memlekette Demir mu
hafiz teşkilatı mensuplarının 
evlerinde yapılan araştırma
larda elde edilen evrak Bük
reşte bir araya toplanmıştır. 

Bu evrak; sivil ve askeri 
icra daireleri tarafından tet
kik editmektedir. -·--

1.lin 
Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Aydın - Çine yolunun 
Dalama varyantı kısmmda 
7705 lira 20 kuruş keşif be
delli kaldırım inşaatı 18141938 
tarihinden itibaren açık ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname; keşif; met
raj; resim ve sair evrak Ay-

dın Nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilir. 1 

3 - Eksiltme 9-5-938 pa
zartesi günü saat 15 te Aydın 
vilayeti daimi encümeni salo
nunda papılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 
miktarı · 578 liradır. 

5 - İsteklilerin teminat 
mektupları; ehliyeti fenniye ve 

ticaret odası vesikalarile üçün.
CÜ maddede yazılı gün ve sa-

atte encümen salonunda hazır . 
bulunmaları ilan olunur. 1 

21 24 28 4 453 

ilin 
Umurlu 

= 

ilin · 
Aydın Belediye Re

isliğinden: 
Karasinekle mücadeleye da

ir olan aşağıdaki hususa-tın 

Belediye tenbih ve yasakları 

içinde alındığı ilin olunur. 

1 - Şehir dahilinde me'ı·cut 

umumi ahırların sıhhi şartlara 

ve ahırlar talimatnamesine 

uygun olması şarttır. Mezkur 

talimatnameye uygun olmıyan 

ahırlar kapatılacaktır. 

2 - Umumi ve hususi ahır
larda gübre teraküm. ettiril-

mesi yasaktır. Ahırlarda hay 

vanların altından alınan güb

reler ya sinek girmiyecek şe

kilde yapdmış fenni gübrelik

lerde muhafaza edilir veyahut 

belediyenin göstereceği umu

mi göbreliklere her gün nak

ledilerek orada imha edilir. 

3 - Eskiden mevcut ve 

açıkta yapılmış olan ga~·rı sıh

hi helaları işbu kararm gaze

te ile neşir ve ilanı tarihin
den itibaren altı ay içinde 

koku neşretmiyecek ve sinek 

girmiyecek şekilde ıslah et

meğe sahipleri mecburdurlar. 

4 - Gıda maddesi satan 

bilumum · Dükkanlarda, umu

mun toplanmasına, yatıp kalk 

masma, taranıp temizlenme.sine 

mahsus olan yerlerde ihtiyaca . 

göre müteaddit sinek kapan

ları bulundurmağa müessese 

sahipleri mecburdurlar. 

5 - Yukarıdaki madde !er 

de yazılı yasaklara riayet et-

Belediyesindeıt: miyenler veya mecburiyetleri 
Umurluda mermerden yaptı- yapmıyanlar, salahiyetli me-

rılacak Cumhuriyet meydanı morlar tarafından haklannda 
anıtı 20 gün müddetle açık tutulacak zabıt varakaları Ü-' 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 
29141938 cuma günü saat 16 zerine belediye ahkamı ceza-
da Umurlu Belediyesi daimi iye kanununun birinci maddesi 
encümeni huzurunda yapıla- mucibince cezalan~ınlacaklar-
caktır. Bedeli keşif 297 lira dır. 454 
33 kuruştur. Projesi, şartna
mesi, keşifnamesi Umurlu be
lediyesinde görülebilir. Temi
nat akçesi 21 liradır. 

16 22 [446] 

imtiyaz aahlbi ve Umumi Neşriyat 
MtidQrU : Etem Mendru 

Baııldığı y·er : 
C. H. P. Basımevi 

Nazilli Ziraat bankasına bağlı 606 No. 
Horsunlu Tarım kredi kooperatifinden.· 

2836 No. kanuna göre teşkil edilmiş bulunan ve ortakla
rmdan üçte ikisinin ekseriyetile 607 numaralı Horsunlu Tarım 
kredi kooperatifile birleşmesine karar verilen 610 numaralı 
Genceli Koopratifinin bu birleşme kararı Türkiye cümhuriyeti 
İktisad Vekaleti ve Ziraat Bankası umum Müdürlüğünce tasdik 
buyrulmuş olduğundan ala~adar . ortakların 6 Mayıs 938 tari
hinden itibaren altı ay zerfında ('Hali tasfiyede bulunan 610 
No. Genceli Tarım kredi kooperatifine ) Müracaat etmeleri, 
Türk Ticaret kanunun 460 ıncı ve kooperatif ana mukavele
namesinin 72 ve 74 üncü maddeleri mucibince ilan olunur. 

[ ;j55] 



AYPIN s~vı;m 

Bozdoğan Belediye Reisliğinden: 
Bozcloj'a11 kauba•naD elektrik ile tenvirine karar verilmit 

olduğundan su kuvvetile istihsal olunacak elektrik santralı ile 
şebeke projui tanzim ve ketifuamesi yaptırılacaktır. 

Talip olaularuı ihtisas veıikaları ile birlikte Bozdoğan Be
lediye Riyuetine müracaatları ilin olunur. 

(435) 13 15 17 19 22 24 26 28 30 3 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Bel •olalılala, Firen6İ c.ıe Cilt luutalıkları miiteluınıaı 

1 Mua yenehaneai: 
Çocuk parkı karşı11nda köşe baflnda 

iP Muayene ıaatleri: 
il' Sabah saat 7 - 8 

L·- Akşamlan 15 - 18 kadar 

eA•A•Aıt1hMDı .......... 

Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 
Hastalannı Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları : 
Sabahları 8 kadar 

~§Qf§IP.~~ -.c-. ------·· rp..•ı ............. ~~·-~~-·-·-~ .. ~ ... ·-~ıııı;"" .... ~..,..._-,.;; 
1f BAKTERIYOLoG 

~!~ Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

• ·• r~i 
'~1 f• ... 

Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki iti .. ,. 
muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve ;.~ 
üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ~:t 

:+! eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra t! 
r't, edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan f+ 
~tl Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) j• 
........ ..,... ........................ ..,~ .. ··•·•·•·•·•·•·•·•·s• .. 4 ~ iiii"r .. idlıı:iidlıi: iııt'i ...... i1ı· .......... ~ ..... lllılil-...ı ............. _. ........... ..., 

C. H. P. 

.. 
• .. .. 
• • • • .. 
• 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket haataneıi eaki operatörü 

Paris tıp fakültesi baıtaneleriaden mezun 
lıtanbuldan dönmüttür. Haatalarını her rün aababtan 

akıama kadar Park karıısında yeni yapbrdıtı evinde 
kabul eder. 130 

r~~ .. -.·~~~<~~~ ....................... .. 
,~ .... ~ 
!J Taze ve ucuz ilaçları 
.~ Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 
• • • • • t 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

f lata•yon cadtle•; : Matlran pala• lıarı••• 
• ~ .~ ...... :.:.nıı•lfll·ı~ ................. . 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür ...................................................... : 
! DOKTOR : 
: ı ! FAHREDDİN SÜGÜR i 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahkları Mütabauııı i 
: Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiaulı i 
i Muayenehane : /i ydın.fa Gazi Bwvannda Bafaborlu diikkinıaın 
: üzerinde her fÜn aabahdan aktama kadar Hutalannı kabul eder • 
• • ............................................ ...-... ...... . 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
----·· ·-----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işl.eri 


